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Høring - utredning av insentiver for kommersialisering av 
forskningsresultater i universitets- og høyskolesektoren 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring utredning av insentiver for 

kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren, Menon-publikasjon nr. 9/2018.  

 

Formålet med utredningen er å få mer kunnskap om hvordan dagens insentiver for 

kommersialisering av forskningsresultater i UH-sektoren virker, og om det er behov for å 

gjøre endringer i dagens insentivstruktur. Utredningen er en oppfølging av regjeringens 

politiske plattform og Gründerplanen som ble lagt frem i oktober 2015. Den bygger også på 

anbefalinger fra utvalg nedsatt av regjeringen, som Strategi for grønn konkurransekraft og 

Produktivitetskommisjonens første rapport (2015). 

 

Utredningens mandat var å: 

1) kartlegge eksisterende rammeverk og ordninger rettet mot faglig personale  

2) gjøre en vurdering av hvordan de virker  

3) evt. foreslå justeringer i rammeverk og virkemidler  

 

Utredningen skulle videre resultere i klare politikkanbefalinger om utformingen av 

insentivstrukturen slik at man får mer verdiskaping ut av offentlig finansiert forskning. 

 

Rapporten sammenligner norske insentiver rettet mot faglig personale med tilsvarende 

innretninger i andre relevante og sammenlignbare land. Rapporten inneholder syv forslag til 

forbedring av dagens politikk på dette området. De hviler på en videreføring av dagens 

lovverk som definerer eierskap til immaterielle rettigheter som er utviklet ved universitetene.  
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Side 2 
 

Vi ber om merknader/kommentarer til rapportens innhold generelt og til de syv forslagene 

spesielt.  

 

Innspillene kan sendes inn på følgende nettside: https://www.regjeringen.no/id2624173. 

Alternativt kan høringssvar sendes til Nærings- og fiskeridepartementet per e-post til: 

postmottak@nfd.dep.no. 

 

Rapporten har forslag rettet inn mot universitets- og høyskolesektoren. Forslagene kan også 

være relevante for aktører utenfor denne sektoren, eksempelvis de regionale 

helseforetakene. Vi ber derfor bredt om innspill til rapportens anbefalinger. Vi ber 

adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og 

tilknyttede virksomheter og evt. andre relevante aktører som ikke er oppført på 

adressatlisten. 

 

Høringsfrist er tirsdag 12. mars. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Nicolai K. seip  

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Høringsinstanser 

 

Universiteter 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet  

Nord universitet  

Universitetet i Agder  

Universitetet i Bergen  

Universitetet i Oslo  

Universitetet i Stavanger  

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  

OsloMet – storbyuniversitetet 

Universitetet i Sørøst-Norge 

 

Statlige vitenskapelige høyskoler  

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk  

Norges handelshøyskole 

Norges idrettshøgskole  

Norges musikkhøgskole  

Kunsthøgskolen i Oslo  

 

Statlige høyskoler  

Høgskolen i Innlandet  

Høgskulen i Volda  

Høgskolen i Østfold  

Høgskulen på Vestlandet  

Samisk høgskole  

 

Regionale helseforetak 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

 

Andre aktører 

Norges forskningsråd 

Innovasjon Norge 

SIVA 

Patentstyret 

InnoMed 

ARD Innovasjon 

Bergen teknologioverføring 

Kjeller innovasjon 



 

 

Side 4 
 

Innoventus sør 

Inven2 

NTNU Technology Transfer 

Norinnova TTO 

Nord innovasjon 

Sintef TTO 

Validé TTO 

Forskningsinstituttenes fellesarena  

Universitets- og høyskolerådet  

Norsk venturekapitalforening  

Finans Norge 

Argentum 

Investinor 

Nysnø Klimainvesteringer AS 

Norban  

Connect Norge 

Founders Fund AS 

NHO 

Abelia 

LO 
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